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آگهی ثبتی
مسئولیت  با  شرکت  جاوید  میخ  سپهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
محدود به شماره ثبت 49683 و شناسه ملی 14008040005 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/11 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بخش  شیراز،  شهرستان  فارس،  استان  آدرس  به  شرکت  محل   -
باغ ، روستا شهرک صنعتی بزرگ شیراز،  مرکزی، دهستان قره 
خیابان  جنوبی،  کوشش  بلوار  شیرازفاز1،  صنعتی  شهرک 
کدپستی  همکف  طبقه   ،  G5 بلوک   18 قطعه   ،0 پالک   ،207
بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   7158181697
فوق اصالح گردید. - موضوع شرکت به شرح: تولید انواع میخ و 
منگنه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشورتغییر یافت و مواد 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
   29972             شناسه آگهی: 418796

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پاراتک پارسیان صنعت شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 49142 و شناسه ملی 10860255291 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- طراحی و مهندسی، نظارت، مشاوره، ساخت و اجرای کلیه واحدهای 
صنعتی مانند پاالیشگاه ها ، واحد های پتروشیمی، سیمان ، صنایع شیمیایی، 
نیروگاه ها و فوالد - تهیه و تامین ماشین آالت سبک و سنگین، تجهیزات 
و قطعات دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی در رابطه با موضوع شرکت - 
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، کالیبراسیون 
سیستم های کنترل برق ابزار دقیق و تجهیزات مکانیکی واحد های صنعتی 
و غیر صنعتی - طراحی، مهندسی، محاسبه، نظارت، مشاوره و ساخت و 
اجرای خط لوله و انتقال در خشکی و دریا - خرید و فروش، واردات و 
صادرات کاالی مجاز - فعالیت های مقاطع کاری و پیمانکاری - شرکت 
از  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  مناقصه ها در صورت  در مزایده و 

مراجع ذیربط و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.
  29973       شناسه آگهی: 418797

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به  محمود  فرزند  محمدباقرشریف  آقای   
4/97113 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
شماره  به  محمود  فرزند  شریف  شریعت  مرحومه  که  داشته  اعالم  و  نموده 
در   1384/2/18 درتاریخ  کازرون  از  صادره   ۱۳۰۹-۲۳۷۰۰۹۷۷۸۷ ملی 
وی  الفوت  حین  ورثه  نموده  فوت  کازرون  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه 
عبارتند از: 1- اكبر صمیمی به شماره ملی 54۷۹۷۸۰۱۳۱ - ۱۳۰۲ کنارتخته 
ملی ۲۳۷۱۷۱۹۲۵۰-  شماره  به  باقر شریف  محمد  وكمارج شوهرمتوفیه ۲- 
ملی  شماره  به  اصغرشریف  علی   -۳ متوفیه  برادرابوینی  كازرون   ۱۳۲۳
شریف  رضا  محمد   -4 متوفیه  برادرابوینی  کازرون   ۱۳۲۱  -۲۳۷۱۷۰56۰۸
به شماره ملی ۲۳۷۱666343 - ۱۳15 کازرون برادرابوینی متوفیه 5- اشرف 
شریف به شماره ملی ۲۳۷۱۷۳۶۲۷۹ - ۱۳۲۷ کازرون خواهر ابوینی متوفیه 
خواهر  کازرون   ۱۳۱۶  -2371672440 ملی  شماره  به  شریف  خدیجه   -6
 ۱۳۰۷  -  ۲۳۷۰۰۹۷۷۷۹ ملی  شماره  به  شریف  صغری   -۷ متوفیه  ابوینی 
کازرون خواهر ابوینی متوفیه ۸- شرافت شریف به شماره ملی ۲۳۷۰۲۱۷۱۷۰ 
ملی  شماره  به  شریف  فاطمه   -9 متوفیه  خواهرابوینی  کازرون   ۱۳۱۹-
شریف  رباب   -۱۰ متوفیه  خواهرابوینی  کازرون   ۱۳۰۲   -  2370097744

به شماره ملی ۲۳۷۰۰۹۷۷6۰- 1306 کازرون خواهرابوینی متوفیه والغیر
نوبت  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک  از  اینک شورا پس 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.        7/1960          1381/ م الف
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی دعوت شرکت آسان نصب دیرین
به  با مسئولیت محدود  اطالع کلیه شرکاء شرکت آسان نصب دیرین  به 
شماره ثبت 38997 و شناسه ملی 10530515970 میرساند که جلسات 
به  العاده و مجمع عمومی عادی در تاریخ 98/1/11  مجمع عمومی فوق 
بلوار آزادی، ساختمان  فام،  آدرس شیراز،خیابان آزادی، خیابان مشکین 
ملیکا، طبقه 1، واحد1، کدپستی: 7143933411 تشکیل می گردد، لذا 

از شرکاء دعوت به عمل می آید.
1-جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/1/11 ساعت 08:00 صبح

از طریق  الشرکه و  افزایش سهم  از طریق  افزایش سرمایه  دستور جلسه: 
ورود شخص

2-جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/1/11 ساعت 10:00 صبح
دستور جلسه: کاهش سرمایه از طریق خروج شخص

3-جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/1/11 ساعت 11:00 صبح
دستور جلسه: کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره

4-جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 98/1/11 ساعت 12:00 صبح
دستور جلسه: انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق 

امضاء          18515/ 29974   
هیات مدیره شرکت

آگهی حصر وراثت 
بکالسه  که  دادخواستی  شرح  به  علی  فرزند  زاده  صحرائی  فاطمه  خانم 
97115 ش4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت 
نموده واعالم داشته شاد روان نعمت اله کوه نورد فرزند قربانعلی به شماره 
ملی ۲۳۷۰۱66۸۳۵ - ۱۳۱۱ صادره از کازرون در تاریخ 97/10/14 در 
الفوت  حین  وارث  و  نموده  فوت  کازرون  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه 
آنمرحوم عبارتند از: ۱- فاطمه صحرائی زاده به شماره ملی ۲۳۷۰۲۲445۲ 
ملی  شماره  به  نورد  کوه  قربانعلی   -۲ متوفی   زوجه  کازرون   ۱۳۲۵  -
۱۸۱۹66۸۸۷۸ - ۱۳۵5 آبادان پسر متوفی 3 - کریم کوه نورد به شماره 
به  نورد  کوه  ایمان   -4 پسرمتوفی   آبادان   ۱۳46  -  ۱۸۱۷۱۱4۳۸۷ ملی 
ایران کوه  متوفی  5-  پسر  ملی ۲۳۷۱۹6۸۱۷۱ - ۱۳۵۸ کازرون  شماره 
نورد به شماره ملی ۱۸۱۷۱4۷۸۷۰ - ۱۳4۸ آبادان دخترمتوفی  6- توران 
کوه نورد به شماره ملی ۱۸۱۷۰۰۷۳5۱ - ۱۳4۲ آبادان دخترمتوفی  ۷- 
زهرا کوه نورد به شماره ملی 2372044281 - ۱۳6۲ کازرون دخترمتوفى 

والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
7/1962            1382/ م الف

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۲۵ بخش   ۳ قطعه  در  واقع  پالک 1922/4  اختصاصی  تحدید حدود  آگهی 
عنوان  به  تحدید حدود پالک 1922/4  عملیات  مهر، چون  شهرستان  فارس 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی تحت پالک مرقوم به مساحت 10174 متر 
مربع  واقع در قطعه ۳ بخش ۲۵ فارس شهرستان مهر روستای چاهو ملکی آقای 
تحدید حدود  و  نیامده  به عمل  تحدید حدود  علی،  فرزند  عبدالرضا رضائی 
پالک مرقوم برابر تبصره ماده 15 قانون ثبت مقدور نگردیده است، اینک در 
اجرای تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
راس  فوق  پالک  تحدید حدود  نامه،  آیین  این   13 ماده  و  رسمی  سند  فاقد 
ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ  98/01/21 در محل وقوع ملک شروع و 
عملیات تحدید حدود بعمل خواهد آمد لذا از کلیه صاحبان امالک مجاور بر 
طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می گردد. که در وقت، مقرر در محل وقوع 
ملک حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد ،که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض 
حال دریافت نمائید ضمنا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک 
ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر اینصورت 

سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.    29975/18514      
تاریخ انتشار:1397/12/28

خلیل شاکری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر

سخن بزرگان
ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود 

پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.
اسکات پک

آگهی مناقصه 97-44  
نوبت اول: 97/12/21
نوبت دوم: 97/12/28

بلوار جانبازان شهر صدرا  از طریق  شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات اجرای دیوار مالون- 
مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به 

عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا  آخر وقت اداری تاریخ 98/1/7 به 
آدرس: شهرصدرا ، بلوار پاسداران ، ساختمان شماره 1، امور قرارداد ها شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به 

اطالعات بیشتر شماره تلفن   07136403495 آماده پاسخگوئی می باشد. 
1- مبلغ برآورد اولیه: 10/755/712/543 ریال.

2- تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 539/000/000 ریال  می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه 

ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 100830670088 شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد.
4- واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه

5- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

9- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
10- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  تا ساعت 10 صبح  98/01/19 می باشد.

11- بازگشایی پاکات رأس ساعت 14 مورخ 98/01/20 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.  
29912   

امور قراردادها- شهرداری صدرا               

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
انجام خواهد شد و الزم است  www.setadiran.ir به آدرس الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  ها  پاکت  بازگشایی  مناقصه گران و  پیشنهاد  ارائه   تا 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

گواهی صالحیت معتبر مورد نیازمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح پروژهردیف

 تعمیر و احداث نرده پلهای بزرگ شهرستان های1
فیروزآباد- فراشبند و قیر و کارزین

رتبه )5( راه و ترابری12.999.998.908650.000.000

رتبه )5( راه و ترابری12.987.998.310650.000.000تعریض ابنیه فنی حاجی آباد- شهرپیر و شهرپیر- دبیران2

احداث دو خروجی اضطراری در گردنه کولی کش 3
)بزرگراه شیراز- اصفهان(

رتبه )5( راه و ترابری5.759.775.788288.000.000

1(داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی می باشد.
 www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  روز   )5( بمدت   98/01/18 مورخ  صبح   8 ساعت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت   )2 

امکان پذیر می باشد.
3( آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت: آخرین ملهت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری مورخ 98/02/02 و تحویل نسخه 

فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 98/02/02 و محل آن دبیرخانه اداره کل می باشد.
4( زمان گشایش پیشنهاد: پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10 صبح مورخ 98/02/03 در این اداره کل بازگشایی خواهد شد. 

5(اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس- اداره 
پیمان و رسیدگی

6( هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
7( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131، دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

iets.mporg.ir و www.setadiran.ir 8( وب سایت ها جهت بازبینی آگهی
29977 22602/م الف  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/01/19         شناسه آگهی: 419450   تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/28 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

است  انسان  زندگی  برای  حیاتی  ماده  یک  ید 
که به صورت عمده در خاک یافت می شود. البته 
مقادیر  حاوی  جهان  مناطق  از  بسیاری  خاک 
لذا  و  نیست  مغذی ضروری  ماده  این  از  کافی 
محصوالت کشاورزی و فرآورده های دامی این 

مناطق دچار کمبود ید هستند.
این  به  که  انسان ها  غذایی  رژیم  ترتیب  بدین 
منابع وابسته است نیز به مقدار کافی ید نخواهد 
اثر  در  که  است  اختاللی  حداقل  گواتر  داشت. 
به گواتر  مبتال  فرد  به وجود می آید  ید  کمبود 
به سرعت خسته می شود و فعالیت کمتری نسبت 

به افراد طبیعی دارد. 
در دوران بارداری درصورتی که جنین به مقدار 
کافی ید دریافت نکند مغز در حال رشد او قادر 
به ایجاد شبکه ای متراکم از ارتباطات سلول های 
مغزی نخواهد بود و توانایی ذهنی او قربانی حفظ 

حیات می شود. 
هستند  مواجه  شدید  کمبود  با  که  مناطقی  در 
رنج  ذهنی  شدید  عقب ماندگی  از  کودکان 
شدت  کمبود  که  مناطقی  در  حتی  می برند. 
کاهش  دچار  کودکان  نیز  باشد  نداشته  زیادی 
یادگیری  قدرت  در  درصدی   15 تا   10 
ناشی  ذهنی  ظرفیت  کاهش  مشکل  می شوند. 
تمامی  و  است  نامشهود  معمواًل  ید  کمبود  از 
با  که  مناطقی  در  تحصیل  به  شاغل  کودکان 
تحصیلی  افت  دچار  است  مواجه  ید  کمبود 
ادامه  به  قادر  آنان  از  اندکی  تعداد  و  می شوند 
اختالالت  دلیل  همین  به  بود.  خواهند  تحصیل 
عامل  مهم ترین  به عنوان  ید  کمبود  از  ناشی 
جهان  در  ذهنی  معلولیت های  قابل پیشگیری 

شناخته شده است.
ید دار کردن نمک های مصرفی به عنوان بهترین 
روش ید رسانی در بسیاری از کشورهای جهان 

به کاررفته است.
از  قابل پیشگیری  علت  شایع ترین  ید  کمبود 
آسیب مغزی در دوران کودکی است و کمبود 
را  کودکان  هوشی  ضریب  امتیاز   13/5 تا  ید 

کاهش می دهد.
کمبود ید عوارضی مانند نازایی، سقط جنین، تولد 
به  را  گواتر  و  ذهنی  عقب ماندگی  مرده،  نوزاد 
دنبال دارد و اکثر اختالالت ناشی از کمبود ید 

دائمی و غیرقابل برگشت هستند.
و  قلبی  بیماری های  از  پیشگیری  برای  گرچه 
کم نمک  مصرف  فشارخون  افزایش  و  عروقی 
از  باید  کم  مقدار  همان  اما  است؛  شده  توصیه 
نمک های ید دار تصفیه شده باشد تا ید موردنیاز 
بدن را تأمین نماید و از طرفی عوارض احتمالی 
ناشی از وجود ناخالصی ها در نمک نیز برطرف 

گردد.
بهداشتی  کاماًل  است  نمکی  تصفیه  نمک 
تصفیه  فرآیند  طی  آن  ناخالصی های  که 

)کریستالیزاسیون مجدد( حذف شده است.
خلوص  دلیل  به  یددار  شده  تصفیه  نمک های 
حفظ  بیشتری  مدت  به  و  بهتر  را  ید   باال 

می کنند.
نمک  است  بهتر  ید  بیشتر  هرچه  حفظ  برای 
یددار پس از پایان طبخ و  جوش خوردن غذا به 

آن اضافه شود.
نمک های یددار نباید به مدت طوالنی در معرض 
نور خورشید یا رطوبت قرار گیرند چرا که ید 

خود را از دست می دهند.
بهتر است نمک یددار را در ظرف بدون منفذ 
با  رنگی  شیشه ای  یا  سفالی  چوبی،  پالستیکی، 

سرپوش محکم نگهداری کرد.
نگهداری و ذخیره نمک یددار به مدت طوالنی 
رفتن  دست  از  موجب  سال(  یک  از  )بیش 
حتی االمکان  بنابراین  می شود؛  آن  ید  از  بخشی 
تهیه  کوتاه مدت  مصرف  برای  را  یددار   نمک 

نمائید.
یا  و  غذا  طبخ  برای  نمک  سنگ  از  هرگز 

خیساندن برنج استفاده نکنید.
وجود  و  نمک  تاریخ مصرف  به  باید  همواره 
و  درمان  و  بهداشت  وزارت  از  ساخت  پروانه 
 قید عبارت تصفیه شده بر روی بسته بندی دقت 

کرد.
منبع: برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی 
وی خدمات بهداشتی درمانی زنجان                         
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یک  آب(  از  )ترس  هیدروفوبی  یا  هاری 
است  به شدت کشنده  و  حاد  ویروسی  بیماری 
که دستگاه اعصاب مرکزی را آلوده می نماید. 
بیماری مشترک  هاری در درجه نخست یک 
بخصوص  خونگرم  جانوران  و  انسان  بین 
و  شغال  گربه،  سگ،  مانند  گوشت خواران 
انتقال آن به انسان به طورمعمول  گرگ است. 

از راه گزش جانوران هار است.
عوامل بیماری زایی هاری 

عامل سببی هاری یک ویروس عصب دوست 
)نوروتروپ( از خانواده را به دو ویروس هاست. 
گسترش  به شدت  ویروس  آلوده،  حیوان  در 
می یابد و در دستگاه عصبی، بزاق ادرار، لنف 
بیشترین  ولی  می شود.  پراکنده  نیز  شیر  و 
غدد  و  مرکزی  عصبی  سیستم  در  آن  غلظت 
توسط  هاری  ویروس  است.  هار  جانور  بزاقی 
نور خورشید، گرما، پرتوهای فرابنفش و مواد 

گندزدا )مانند فنول( غیرفعال می شود.
مخزن عفونت 

صورت  دو  به  همه گیری شناسی  ازنظر  هاری 
جانوران  هاری  و  شهری  هاری  می کند:  بروز 

وحشی.
هاری شهری

شهری،  هاری  چرخه  ماندن  باقی  اصلی  علت 
هستند  ولگرد  سگ های  بخصوص  و  سگ ها 
سگ ها  بین  در  آن  انتقال  با  بیماری  چرخه 
محفوظ مانده و این خود 99 درصد آلودگی های 
می تواند  هم  گربه  می شود.  موجب  را  انسانی 
به عنوان یک منبع عفونت انسانی باشد. وجود 

حامل سالم هاری در سگ بسیار نادر است و 
ازنظر اپیدمیولوژی باید نادیده گرفته شود.

هاری جانوران وحشی 
گیرند  قرار  مخزن  می توانند  که  جانورانی 
گوناگون و عبارت اند از: روباه، شغال، گرگ 
اهلی  حیوانات  به  را  بیماری  جانوران  این  که 
منتقل می کنند انسان هم گاهی در مسیر تماس 

با هاری در این چرخه واقع می شود.
منبع عفونت 

انسان  برای  عفونت  اصلی  هار  جانوران  بزاق 
از  پیش  روز   4-3 از  هار  جانور  بزاق  است. 
دوره  سراسر  در  و  بالینی  نشانه های  شروع 
آلوده  می تواند  بیمار  مرگ  زمان  تا  بیماری 

کننده باشد.
میزبان

همه جانوران خون نسبت به هاری حساس اند. 
هاری انسان یک بیماری مرگ آور است.

راه انتقال
هاری  به طورمعمول  هار:  حیوان  گزش   .1  
منتقل  انسان  به  هار  جانور  یک  راه گزش  از 

می شود.
2. لیسیدن: لیسیدن پوست زخمی و خراشیده 
و یا مخاط ها )چه خراشیده و چه بدون خراش( 

هم می تواند بیماری را منتقل نمایید.
غارهایی  در  لیسیدن:  و  غیرگزش  راه های   .3
بوده  هاری  به  آلوده  خفاش های  مسکن  که 
هم  هوابرد  به صورت  بیماری  انتقال  است، 

گزارش شده است.
دوره پنهان

دوره پنهانی در انسان به طورمعمول سه تا هشت 
هفته است و طول دوره بستگی به عوامل زیر 
گازگرفتگی،  شدت  گازگرفتگی،  محل  دارد: 
گزنده،  جانور  نوع  شده،  تلقیح  ویروس  مقدار 
در  به طورکلی  لباس،  از  ناشی  حفاظت  مقدار 
گازگرفتگی شدید در صورت، سر و انتهاهای 

دوره پنهانی کوتاه تر از انتهای تحتانی است.
انسان  پیشگیری هاری در  دو راه اصلی 

وجود دارد 
پیش از مواجه، پس از مواجهه.

تزریق  زخم،  کردن  پاک  زخم،  محل  درمان 
سرم ضدهاری، درمان ضدهاری، واکسیناسیون 
باید  است.  هاری  از  پیشگیری  راه  بهترین 
همیشه پس از مواجهه با کمترین تأخیر ممکن 

انجام شود.
منابع: درس نامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی 
بیماری های  و  غیرواگیر  مزمن  بیماری های 

واگیر شایع. 
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هاری
تهیه کنندگان: الله عالی، مریم ابراهیم پور کازرونی، غالمحسین دهقان، 

ذبیح اهلل محمدی، دکتر نیکنام دهداری، فریدون جعفری

آنچه باید در مورد نمک یددار بدانیم:
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